
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 447/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

∆ιάταγµα δυνάµει  του άρθρου 5(1)(ζ) 
 

                        
91(Ι) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει 
του άρθρου 5(1) παρ.(ζ) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, εκδίδει 
το ακόλουθο ∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός τίτλος. 1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Επιβολής και Είσπραξης του 
Φόρου Κατανάλωσης στα Άλλα Κοινοτικά Προϊόντα που Αποστέλλονται από 
Άλλα Κράτη Μέλη ∆ιάταγµα του 2004.  

Ερµηνεία. 2.-(1) Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια - 

 «αποστολή ή µεταφορά» σηµαίνει κάθε αποστολή ή µεταφορά που αρχίζει σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλήγει στη ∆ηµοκρατία. 

 «Νόµος» σηµαίνει τον εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο. 

 «τελωνειακή νοµοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
Νόµο. 

      (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν ∆ιάταγµα, έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται στον εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµο και τους Κανονισµούς και ∆ιατάγµατα που εκδίδονται 
δυνάµει αυτού ή στην εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία.  

Μεταφορά, 
αποστολή άλλων 
προϊόντων στη 
∆ηµοκρατία. 

3.  Όταν άλλα κοινοτικά προϊόντα µεταφέρονται ή αποστέλλονται στη 
∆ηµοκρατία από άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άφιξή 
τους στον πρώτο τόπο προορισµού δηλώνονται στο πλησιέστερο τελωνείο εντός 
εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την ηµεροµηνία άφιξής τους: 

     Νοείται ότι, σε περίπτωση που µεσολαβεί αργία, η δήλωση γίνεται την πρώτη 
εργάσιµη ηµέρα µετά την εκπνοή της προθεσµίας των εικοσιτεσσάρων (24) 
ωρών.  Τη δήλωση αυτή υποβάλλει ο παραλήπτης των άλλων κοινοτικών 
προϊόντων ή ο νόµιµος αντιπρόσωπός του στη ∆ηµοκρατία ή το πρόσωπο που  
µεταφέρει τα εν λόγω προϊόντα. 

Καταβολή  

του φόρου 
κατανάλωσης. 

Τηρουµένων των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης 
Νόµου και της τελωνειακής νοµοθεσίας, ο φόρος κατανάλωσης στα άλλα 
κοινοτικά προϊόντα καταβάλλεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από την ηµεροµηνία εισόδου τους στη ∆ηµοκρατία, εκτός αν εντός της πιο πάνω 
προθεσµίας επαναποσταλούν σε άλλα κράτη µέλη ή εξαχθούν σε τρίτες χώρες. 

Έκδοση 
Γνωστοποίησης. 

5. Ο ∆ιευθυντής δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίσει τον τύπο και το περιεχόµενο της 
δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

 


